PREGUNTES FREQÜENTS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A LES
LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE MANRESA
curs 2022-23
Quines llars d’infants públiques existeixen a Manresa?
A Manresa hi ha dos tipus de llars d’infants públiques en funció de quina administració en fa la
gestió. Existeixen:
- Llars d’infants municipals: L’Estel, La Lluna, Petit Príncep, Llum i Bressolvent
- Llars d’infants de la Generalitat de Catalunya: Picarol, L’Espurna i La Ginesta

Totes les llars ofereixen tots els nivells?
No, els nivells que s’ofereixen són:
I0 (infants nascuts al 2022): La Lluna, Petit príncep, Picarol, L’Espurna i la Ginesta
I1 (infants nascuts al 2021): totes les llars públiques de Manresa
I2 (infants nascuts al 2020): totes les llars públiques de Manresa

Es pot apuntar a l’infant durant l’embaràs?
No, l’infant ha d’haver nascut per poder-ne fer la preinscripció.

Quantes llars d’infants puc triar?
A la sol·licitud podeu triar totes les llars d’infants públiques de Manresa que vulgueu. Cal que les
poseu ordenades per ordre de preferència. Si voleu una llar d’infants d’un altre municipi o privada,
cal que feu la sol·licitud directament a la llar.

Si m’interessa més d’una llar d’infants pública, he de fer més d’una preinscripció?
No. Heu de fer una única sol·licitud de preinscripció i indicar, per ordre de preferència, totes les
llars d’infants públiques que voleu. Si feu més d’una sol·licitud, s’anul·laran.

Quines possibilitats hi ha d’obtenir plaça?
Existeixen uns criteris de puntuació que podeu consultar en l’apartat “criteris i baremació”.
Aquests criteris fan que cada sol·licitud tingui un número de punts determinat i les sol·licituds
s’ordenen per aquesta puntuació. En cas d’empat en la puntuació es fa un sorteig on surt un
número que endreça els llistats, segons el número assignat en fer la preinscripció.

Hi ha zones per triar llar d’infants?
La ciutat està dividida en dues zones amb la següent delimitació:
Zona 1: Llar d’infants Bressolvent
Famílies que visquin o treballin al Polígon industrial Bufalvent.
Zona 2: Llars d’infants Picarol, La Ginesta, L’Espurna, L’Estel, La Lluna, Petit Príncep i la Llum.
Famílies que visquin o treballin a la resta de la ciutat de Manresa.

Existeixen ajudes o beques?
Si trieu una llar d’infants de la Generalitat, tindreu bonificació del 50% en la quota escolar si sou
família nombrosa o família monoparental. Les famílies nombroses especials, els infants amb un
grau mínim de discapacitat del 33% i les famílies víctimes d’actes terroristes tenen la gratuïtat del
servei. No existeixen beques ni altres bonificacions per al servei escolar o de menjador.
Si trieu una llar d’infants municipal, tindreu bonificació del 30% en la quota escolar si sou família
nombrosa o família monoparental. Existeix opció a beques, tant pel servei escolar com pel servei
de menjador, en funció dels ingressos i la situació de la unitat familiar. Aquestes beques es
sol·liciten un cop s’ha formalitzat la matrícula.

